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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) และ

พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดสินค้าชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าชายแดนเชียงของจังหวัดเชียงราย 3) 

เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) จ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้า

ตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้

รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างที่เป็นลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งสิ้น 280 คนซ่ึง

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นทั้งชาวไทย และชาวลาว โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติที่ส าคัญได้แก่ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Chi-Square  และT-test, F-test, 

LSD  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-49 ปี มีระดับการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร สัญชาติไทย มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 และจาก

การศึกษาพบว่าลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีการให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสม

ทางการตลาด (4Ps) ในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นอันดับแรก และรองลงมาคือด้าน

ราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) และ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ตามล าดับ อีกทั้งในเร่ืองของ

การวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ลูกค้าส่วน

ใหญ่จะเลือกซ้ือสนิค้าประเภทอาหาร ซ่ึงรูปแบบร้านค้าที่เลือกซ้ือเป็นร้านค้าปลีก ซ่ึงสาเหตุที่ซ้ือสินค้ามาก

ที่สดุ คือ เกดิความต้ังใจมาซ้ืออยู่แล้ว ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสนิค้าเพ่ือใช้ในครอบครัว วันที่เลือกซ้ือสินค้าส่วน

ใหญ่เป็นวันที่ไม่แน่นอน  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าคือ ตนเอง คนรัก การเดินทางมาส่วน

ใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงมีจ านวนการซ้ือในแต่ละคร้ังมากกว่า 1,000 บาท  
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1.บทน า 

การค้าชายแดนไทย-ลาว มีแนวโน้มการพัฒนาและเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากมี

ปัจจัยสนับสนุนเกิดขึ้ นหลายประการ ได้แก่ การเช่ือมโยงระบบคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ใน

ภมูิภาค เพ่ือการเปิดรับประชาคมอาเซียน ตามนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระดับภมูิภาคอาเซียน รวมทั้งนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่

ให้การสนับสนุนส่งเสริมการค้าชายแดน รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ให้ความส าคัญใน

การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกจิบริเวณชายแดนมากข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2555)  

เขตการค้าชายแดนอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพสูงส าหรับการ

พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ส าคัญของประเทศ การค้าชายแดนอ าเภอเชียงของพัฒนาจาก

การค้าขายระหว่างคนไทยและคนลาวตามแนวชายแดนที่ตั้งเป็นชุมชน จนเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีการ

เปิดทา่เรือ น า้ลึกเชียงของ การค้ามีกลุ่มผู้ค้าส าคัญมีทั้งผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้ารายใหญ่ที่เป็นคนท้องถิ่นและ

ต่างถิ่น การติดต่อค้าขายมีทั้งในระบบและนอกระบบโดยอาศัยการขนส่งทางเรือที่มีทั้งขนาดใหญ่และ

ขนาดเลก็เป็นหลักในการข้ามพรมแดน และใช้การขนส่งทางบกในการกระจายสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ มี

การปรับปรุงถนนเชียงราย – เชียงของ ท าให้เมืองเชียงของได้ทวีความส าคัญต่อการค้าชายแดน ด้านหน้า

ติดแม่น้าโขง ด้านหลังติดถนนซ่ึงเช่ือมระหว่างอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ มีการสร้างสะพานข้าม

แม่น้าโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) มีการก่อสร้างสะพานเช่ือมเส้นทาง R3E ภายหลังการเปิดใช้

พบว่ามีปริมาณเรือสนิค้าและการเข้าออกของ รถขนส่งสินค้าที่มาใช้บริการมีมากข้ึนทุกปี ส่งผลให้ปริมาณ

การจัดเกบ็อากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมของท่าเรือเชียงของเพ่ิมขึ้ นตาม  รวมถึงมูลค่าสินค้านาเข้าและ

ส่งออกจากท่าเรือเชียงของโดยภาพรวมมีปริมาณเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตร 

และศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือทาให้อ าเภอเชียงของกลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญแห่งหน่ึงของ

ภาคเหนือ มีการเข้ามาลงทุนของคนต่างพ้ืนที่มาก (ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2555) 

อ าเภอเชียงของเป็นที่ต้ังของทา่เรือและทา่แพขนานยนต์ทั้งในส่วนที่การทา่เรือแห่งประเทศไทย

เป็นผู้ดูแล ได้แก่ ท่าเรือเชียงของและท่าเรือเอกชนที่มีช่ือเรียกว่าท่าเรือบ๊ัค ท่าเรือทั้งสองแห่งน้ีก่อให้เกิด

กิจกรรมการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้ มาเป็นเวลานาน 

โดยเฉพาะกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ทั้งน้ีเน่ืองจากตรงข้ามฝั่ง แม่น า้โขง ณ อ าเภอ

เชียงของ เป็นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทาง R3A เช่ือมต่อไปยังประเทศจีน 

โดยเฉพาะช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีความร่วมมือระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน ในการพัฒนาเส้นทาง

ดังกล่าว ซ่ึงเป็นเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 

ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ให้ได้มาตรฐาน สามารถขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างมณฑลยูนนานของ

จีน ประเทศไทย และสปป.ลาว ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ตอบรับกับแนวคิดดังกล่าวด้วยดี ไม่ว่าจะ

เป็นการให้เงินสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง R3A ในสปป.ลาว การสร้างสะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4 

(เชียงของ-ห้วยทราย) และการพัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือเช่ือมต่ออ าเภอเชียงของกับทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข 1 ณ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงท าให้อ าเภอเชียงของมีกิจกรรมการขนส่งสินค้าและการ

เดินทางข้ามแดนของนักทอ่งเที่ยวเป็นจ านวนมาก อย่างไรกต็าม เม่ือมีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น า้โขงแห่ง

ที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2556 รัฐบาลสปป.ลาว ได้ยกเลิกการด าเนินพิธี

การศุลกากรและพิธีการข้ามแดนบริเวณด่านห้วยทราย สปป.ลาว โดยให้ย้ายสถานที่การด าเนินพิธีการ

ต่างๆ ทั้งหมดไปยังด่านแห่งใหม่บริเวณสะพานดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี การใช้ประโยชน์จากท่าเรือเชียงของ 

รวมทั้งสะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ในฐานะเป็นประตูการค้าทางภาคเหนือของ

ไทย จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกดิการเช่ือมโยงการขนส่งสนิค้าไปยังจุดต่างๆ ภายในและภายนอกประเทศ

ได้ง่าย รวดเรว็ และเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ จึงเป็นประเดน็ส าคัญที่ควรได้รับการบูร

ณาการให้เกดิการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง 

บรรลุเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของรัฐ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและการค้าชายแดนบริเวณลุ่มแม่น า้

โขงตอนบนที่อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป (เจียรณัย และ จารุวิสข์           

ปราบณศักด์ิ , 2558) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 น้ันช่วย

ในส่วนของการขยายอัตราการส่งออกระหว่างไทยไปยังลาวและลาวไปยังจีนทางตอนใต้ (เส้นทาง R3A) 

อย่างเหน็ได้ชัด แต่อย่างไรกต็ามการเปิดใช้สะพานไทยลาวแห่งที่ 4 ส่งผลให้เชียงของเปล่ียนแปลงไปมาก

บรรยากาศการค้าขาย การท่องเที่ยว ที่เคยคึกคักกก็ลับเงียบเหงาลงโดยเฉพาะท่าเรือข้ามฟาก เน่ืองด้วย

ชาวเชียงของส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่ต้องท ามาหากินกับธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางเรือแม้

เป้าหมายของการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งน้ีคือ การกระตุ้นการเติบโตของภาคเศรษฐกิจของจังหวัด แต่

การรัฐบาลไทยไม่ได้ประกาศให้คนในเชียงของทราบถึงนโยบายการข้ามแดนของลาวโดยกระทนัหันซ่ึงเข้า

ออกเฉพาะพรหมแดนมิตรภาพเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันกท็ าให้สถานการณ์ท่าเรือข้ามฟากตกอยู่ในสภาพ

เงียบเหงา และผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ล้มละลายกันแบบไม่ได้ต้ังตัว จากการที่คิดว่าการเปิด

สะพานจะส่งผลให้การค้าขยายตัวมากข้ึน กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 

ไม่ได้ส่งผลดีต่อคนท้องถิ่นที่ด าเนินชีวิตอยู่บริเวณแถบชายแดนเลยกลับท าให้รายได้ลดลงอย่างมาก หลัง

เปิดสะพานกบั็งคับให้คนส่วนใหญ่ไปใช้สะพานในการข้ามแดนกจ็ะเหลือเฉพาะคนท้องถิ่นเท่าน้ันที่

สามารถใช้ท่าเรือในการข้ามฟากได้ ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ีให้ดีที่สุดคือ ทางรัฐบาลน่าจะมีมาตรการการ

สนับสนุนและส่งเสริมในส่วนของการค้าชายแดนด้วยเช่นกันเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และ 

ท าให้เมด็เงินในส่วนการค้าชายแดนน้ีเข้าประเทศด้วยเช่นกนั 

 

2.วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) และพฤติกรรม

ในการซ้ือสนิค้าของลูกค้าตลาดสนิค้าชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2.2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ลูกค้าชายแดนเชียงของจังหวัดเชียงราย 
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2.3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) จ าแนกตามคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

3. สมมุติฐานการวิจยั 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สัญชาติ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

สมมุติฐานที่ 2 ลูกค้าที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สัญชาติ รายได้แฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถน ามาเป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกจิการค้าชายแดนของประเทศไทยได้ 

2. เป็นแนวทางให้ผู้จ าหน่ายสนิค้าต่างๆ ให้กบัลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

3. สามารถน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสนิใจในการจ าหน่ายสนิค้าของผู้จ าหน่ายชายแดน 

 

5.  ขอบเขตการวิจยั 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขอบเขต

วิจัย 4 ด้าน ดังน้ี 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ทั้งชาวไทยและชาวลาว 

ขอบเขตเนื้ อหา การศึกษาคร้ังน้ีเน้นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  และ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือ (6W1H) 

ขอบเขตดา้นพื้ นที่ การศึกษาคร้ังน้ีมีพ้ืนที่ในการศึกษาคือ ตลาดการค้าชายแดนเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม – 

เมษายน 2560 

 

6.ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากรที่ท  าการวิจัยในคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลจากสถิตินักท่องเที่ยวในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ของจังหวัดเชียงราย ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและลาว เข้าออกด่านพรหมแดนจังหวัดเชียงราย 

ทั้งหมด จ านวน 3,078,976 คน ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 280 คน ที่มาเลือกซ้ือสินค้าที่ตลาดชายแดนเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย สามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 6 ที่ระดับความ
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เช่ือมั่นร้อยละ 94 เพ่ือสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีเกบ็ข้อมูลตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัด

เชียงราย เป็นการให้คะแนนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน 

จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็น

ค าถามปลายปิด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 8 ข้อ 

6.1 การวิเคราะหข์อ้มูล 

โดยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic 

Package for the Social Science) โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

6.1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของ

แบบสอบถาม ว่าผู้ตอบแบบสอบถามท าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้แยกออก  

6.1.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มาลงรหัสแต่ละ

รายการตามที่ก  าหนดเอาไว้ 

6.1.3 การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS จากรหัสที่ลงเอาไว้ 

6.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentages)  

6.1.5 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย

การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) 

6.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations, S.D.) 

6.1.7 วิเคราะห์ผลทางสถิติ Chi-Square และ T-test, One way ANOVA เพ่ือทดสอบสมสุติ

ฐานของงานวิจัย 

 

7. ผลการศึกษา 

ข้อมูลตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็นเพศชาย 110 คนและเพศหญิง จ านวน 170 คน แต่ละเพศคิดเป็นร้อยละ 

39.3 และ 60.7  มีอายุระหว่าง 31-49  ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6  ระดับการศึกษาที่มาก

ที่สุด คือ ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6  มีการแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ออกเป็น 5 กลุ่ม ซ่ึงใช้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่มากที่สุด คือเกษตรกร จ านวน 98 คิดเป็นร้อยละ 
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35.0  สญัชาติที่มากที่สดุ คือ สญัชาติไทย จ านวน 187 คิดเป็นร้อยละ 66.8 คิดเป็นรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ที่มากที่สดุ อยู่ในช่วงระหว่าง ไม่เกนิ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3   

7.1 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการใหร้ะดบัความส าคญัที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ลูกคา้ตลาดชายแดนเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  

การให้ระดับความส าคัญที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ลูกค้าตลาดชายแดน

เชียงของ จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมการให้ระดับความส าคัญต่อ ปัจจัยด้านการส่งเสริมตลาด 

(Promotion) มากที่สุด ค่าเฉล่ีย คือ 4.22  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา (Price) มากที่สุดเช่นกัน

ค่าเฉล่ีย คือ  4.21 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) มีจ านวนมากค่าเฉล่ียคือ 4.19 และอันดับสุดท้าย

เป็นด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ค่าเฉล่ีย 3.04 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเดน็ย่อยพบว่า 

ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) พบว่ามีการให้ระดับความส าคัญ เป็นอันดับปานกลางซ่ึง

ลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความส าคัญมากที่สุด ในด้านความหลากหลายของ

สินค้า ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ สามารถทดสอบการใช้งานของสินค้าก่อนซ้ือมีค่าเฉล่ีย 4.14  

ขนาดและรูปร่างกะทดัรัดและสวยงาม เฉล่ีย 3.82 และล าดับสุดท้ายคือ ด้านบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม

ค่าเฉล่ีย อยู่ที่ 4.19  

ปัจจยัดา้นราคา (Price) ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.38 

รองลงมาเป็นส่วนลดราคาของสินค้า ค่าเฉล่ีย 4.23 และ ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่น เฉล่ีย 4.15 และล าดับ

สุดท้ายคือ มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนค่าเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงโดยรวมแล้ว ลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ 

จังหวัดเชียงรายมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) มากที่สุด

เป็นอนัดับสอง 

ปัจจัยดา้นการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่าลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้

ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีการให้ระดับความส าคัญในเร่ืองของ 

ท าเลที่ต้ังสะดวกสบายต่อการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมาคือ ท าเลที่ต้ังอยู่ใกล้สถานที่ท  างาน/บ้าน  

ค่าเฉล่ีย 4.26 และมีร้านค้าหลากหลายให้เลือก เฉล่ีย 4.18 และอันดับสุดท้ายคือ มีป้ายแสดงช่ือหรือ

สญัลักษณ์ของร้านสงัเกตได้ง่าย เฉล่ีย 4.04  

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมตลาด (Promotion) พบว่าลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ให้ระดับความส าคัญต่อด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีการให้

ระดับความส าคัญด้านพนักงานขายมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าเป็นอันดับหน่ึง ค่าเฉล่ีย 4.30 มีการ

รับเปล่ียน/คืนสินค้าที่ช ารุด ค่าเฉล่ีย 4.25  มีการลด  แลก  แจก แถม ค่าเฉล่ีย 4.71 มีการให้ระดับที่

มากที่สุดเช่นกัน และในด้านพนักงานมีความเป็นกันเองกับลูกค้า ย้ิมแย้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ ค่าเฉล่ีย 

4.15  

7.2 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ตลาดชายแดนเชียงของ จังหวดัเชียงราย มีการ

วิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ (6W1H) ดงันี้   
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1.ประเภทของสินค้า (What) ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทอาหาร จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.3 

1.1 รูปแบบร้านค้า (Where) ที่มีความสนใจมากที่สุดคือ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.6 ซ่ึงไม่แตกต่างจาก  

1.3 เวลาในการเลือกซ้ือสินค้า (When) ที่ไม่แน่นอนซ่ึงมีจ านวนถึง 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.3 เน่ืองจากสนิค้าไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจ  

1.4 สาเหตุในการเลือกซ้ือสินค้า (Why) ที่มากที่สุดกคื็อ ส่วนใหญ่เกิดความต้ังใจซ้ืออยู่แล้ว 

จ านวน 222 คิดเป็นร้อยละ 79.3  

1.5 ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินค้า (Whom) ส่วนใหญ่คือ เพ่ือตนเอง,คนรัก มากที่สุด 

จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  

1.6 การเดินทาง (How1) พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าชายแดนเชียงของ จังหวัด

เชียงราย การเดินทางมาแต่ละคร้ัง (How1)พบว่า จ านวนการเดินทางของตัวอย่างที่มีมากที่สุดคือ รถยนต์

ส่วนบุคคล จ านวน 122 คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ รถมอเตอร์ไซต์ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5  รถโดยสารประจ าทาง จ านวน 60 คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ รถจักรยาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.5  

1.7 จ านวนการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ัง (How2) พบว่า จ านวนการซ้ือสินค้าของตัวอย่างที่มีมาก

ที่สดุคือ มากกว่า 1,000 บาท จ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ ระหว่าง 501-1,000 บาท 

จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9  ระหว่าง 301-500 บาท จ านวน 67 คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ ไม่

เกิน 300 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 อาจจะเกิดจากการที่ลูกค้าตลาดชายแดนเชียงของ

จังหวัดเชียงรายมีการไปซ้ือที่ไม่แน่นอนและการไปซ้ือค่อนข้างสูงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

สนิค้าในด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวโดยรวม

ในระดบัปานกลาง โดยมีปัจจัยดา้นความหลากหลายของสินคา้ มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สวยงามและ

สินค้าอยู่ในสภาพดีก่อนการจ าหน่ายมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจัยของ สุรพงษ์ ไพเมือง (2557) 

พฤติกรรมผู้บริโภคการเลือกซ้ือสินค้าของนักท่องเที่ยวบริเวณชายแดน อ าเภอแม่สาย เชียงราย ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นว่าผลการวิจัยพฤติกรรมการซ้ือสินค้าลูกค้าชายแดนชียงของ อ าเภอเชียงราย มีการให้ความส าคัญ

ในระดับปานกลางในส่วนของสินค้าอันเน่ืองมาจากการที่ลูกค้าไม่ค่อยได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงท าให้

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ดา้นราคา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้าน

ขายของช าของผู้บริโภค ในต าบลเหล อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา ด้านราคาภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการ

ซ้ืออยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับพฤติกรรมการซ้ืออยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดย

เรียงล าดับอนัดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจัยของ สมฤดี พรหมช่วย 
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(2553) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านขายของช าของผู้บริโภคใน ต าบลเหล อ าเภอกะ

ปง จังหวัดพังงา แสดงใหเ้ห็นว่าลูกค้าให้ความส าคัญด้านราคา (Price) มากที่สุด อาจเป็นลูกค้าที่มีรายได้

ไม่สงู ดังน้ันลูกค้ากลุ่มน้ีจึงมุ่งหาสนิค้าที่มีราคาไม่แพง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ศิริญญา วิรุณราช, 

ศรณัญา ลิศพุทธรกัษ,์ ดนยั  คริสธานินทร ์และ ธีรารตัน ์วงศธ์นะอเนก (2556 : 53) ที่พบว่า

ผู้บริโภคชาวลาวมีรายได้เฉล่ียน้อยมาก แต่เม่ือซ้ือสนิค้าอุปโภคบริโภคแล้วมีการซ้ือเฉล่ียถึงคร้ังละ 2,000 

บาท ดังน้ันไม่ควรใส่ใจกับรายได้ต่อเดือนของผู้บริโภคชาวลาวมากจนเกินไป เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า

ผู้บริโภคชาวลาวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยแต่มีอ านาจซ้ือมาก ซ่ึงเป็นจุดน่าสนใจอย่างย่ิง จะเห็นไดว่้า

ผลการวิจัยพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าลูกค้าชายแดนชียงของ อ าเภอเชียงราย ราคาอยู่ในล าดับที่ 2 เน่ืองจาก

สาเหตุที่ว่าสินค้าและคุณภาพควรมีความเหมาะสมเป็นเหตุผลที่รองรับการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้า

ของลูกค้า ดา้นช่องทางจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อกระบวนการ ตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้าน

การตัดสนิใจซ้ือ โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ีด้านการ รับรู้ความต้องการ เกิดจากในชีวิตประจ าวันของ

ผู้บริโภคจะมีการเดินทางและมีโอกาสพบเหน็ร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ สิ่งที่พบเหน็บ่อยคร้ัง จะเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซ้ือสินค้าขึ้ น ด้านการตัดสินใจซ้ือ สถานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เพราะ เมื่อผู้บริโภคเร่ิมจะตัดสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่ จะเลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวกสบายต่อการไปซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจัยของ วรุตม ์ประไพพกัตร์  (2556) ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าประเภทเคร่ืองครัวในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  วิจัยพฤติกรรมการซ้ือสินค้าลูกค้าชายแดนชียงของ 

อ าเภอเชียงราย ให้ความส าคัญด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย แสดงใหเ้ห็นว่าจะท าให้การขนส่งสินค้า

น้ันคล่องตัว สะดวก รวดเรว็ และง่ายต่อการด าเนินการในการค้าระหว่างประเทศของชายแดนเชียงของ-

ห้วยทราย ประเทศลาวด้วยเช่นกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อตามระดับความส าคัญได้

ดังน้ี การลดราคาสินค้าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญล าดับ 1 รองลงมาเป็นการสะสมแต้มเพ่ือเป็น

ส่วนลด อันดับ 3 ได้แก่ การบริการที่ดีของพนักงานขาย อันดับ 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นิตยา 

กุลวงษ์ (2552) ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในร้านสะดวกซ้ือในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพฤติกรรมการซ้ือสินค้าลูกค้าชายแดนชียงของ อ าเภอเชียงราย พบว่าลูกค้าส่วน

ใหญ่ให้ความสนใจด้านการส่งเสริมการตลาดในส่วนที่พนกังานขายมีการแนะน าเกี่ยวกบัสินคา้ จะท า

ให้เพ่ิมมูลค่าให้สินค้าน่าสนใจ อันเน่ืองมาจากชายแดนเชียงของ อ าเภอเชียงรายค่อนข้างที่ยังไม่ค่อย

พัฒนาและทนัสมัยด้านน้ีมากจึงท าให้การส่งเสริมการตลาดเป็นที่น่าสนใจเป็นอันดับแรก ดา้นพฤติกรรม

การซ้ือ (Buying Behavior)  จังหวัดเชียรายเป็นจังหวัดหน่ึงมีสภาพภมูิศาสตร์ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ

ไทยโดยมีชายแดนติดกบัประเทศใกล้เคียงคือ พม่าและลาว และมีเส้นทางคมนาคมไปยังประเทศจีนจึงท า

ให้จังหวัดเชียงรายเป็นจุดศูนย์กลางเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น า้โขงตอนบนที่ส าคัญ 

เช่น จีนเป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบก ทางน ้าและทางอากาศท าให้กลายเป็นหน่ึงในจังหวัด

เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งจากในจังหวัดเชียงราย ต่างจังหวัดและ
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและซ้ือสินค้าจ านวนมากซ่ึงสินค้าที่วางจ าหน่ายในตลาด

ชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้ งสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภคทั้งชนิดสดและ

ส าเร็จรูป เคร่ืองนุ่งห่มเคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประดับยนต์ เป็นต้น ทั้ง

สนิค้าที่ผลิตในประเทศไทย พม่า จีน ที่เป็นสนิค้าราคาไม่แพงนัก จึงท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยม

มาเลือกซ้ือสนิค้า การที่ตลาดชายแดนอ าเภอแม่สายมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมากน้ัน

ถือเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ทุกสิ่งจะย่ังยืนได้กข้ึ็นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดที่จะส่งผลแรงจูงใจที่มี

ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ต่อๆ ไป ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาด

ชายแดนอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของกฤตชยา มาตะ๊ (2557) พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือสนิค้าของนักทอ่งเที่ยวบริเวณชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเหมือนกับพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือสนิค้าชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่แสดงให้เหน็ถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าน้ันขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเช่นกันที่จะเป็นแรงจูงใจให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ลูกค้าส่วนใหญ่จะมา

เลือกซ้ือสินค้าในวันหยุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า วันหยุดเป็นวันที่ไม่ต้องท างาน และมีเวลาเดินเลือกซ้ือ

สินค้าได้เป็นระยะเวลานาน ต้ังแต่เช้าถึงบ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ว่า เวลาที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามา

เลือกซ้ือสินค้าคือ ตอนเช้าและบ่ายซ่ึงมาค่าเฉล่ียที่ไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อนัทรธี์รา 

เดชธนนันติิกุล (2554) ผู้ที่มาใช้บริการที่ส่วนใหญ่เป็นทั้งเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบว่าส่วนใหญ่มาใช้

บริการในช่วงวันหยุด  (เสาร์-อาทิตย์) และงานวิจัยของ นิรชัพร จันทรสุ์ข และบุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ 

(2557) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินค้าเคร่ืองหนังเพ่ือใช้ส่วนตัวมีเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีผลในการ

ตัดสนิใจและนิยมซ้ือในช่วงวันเสาร์-อาทติย์ 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการควรที่จะเน้นในส่วนของสินค้าที่จัดท าโปรโมช่ัน หรือ ลด แลก แจก แถม ใน

ส่วนของสินค้าที่ทั้งชาวไทยและชาวลาวที่นิยมแตกต่างกัน เน่ืองจากว่า การให้ความส าคัญอาจจะแตกต่าง

กนัส าหรับสนิค้าชาวไทยอาจจะเน้นให้ความส าคัญด้านคุณภาพ ความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปกับสินค้า และ

ราคาที่เหมาะสมกนั ส าหรับชาวลาวอาจจะท าสนิค้าที่สามารถใช้ได้ไม่เน้นราคาสูง สามารถใช้ทดแทนกันได้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการควรเน้นด้านการัดท าช่องทางจัดจ าหน่าย เน่ืองจากว่า ในตลาด

ชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยังไม่ค่อยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากพอที่ลูกค้า

จะได้รับทราบข่าวสารในการจัดจ าหน่ายสนิค้าและ อาจจะมีการจัดท าโปรโมช่ันบางด้านได้ค่อนข้างไม่ดีนัก 

อาท ิไม่มีการโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รับรู้ได้ง่าย และไม่ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านตัวแทนขายหรือพนักงาน 

รวมถึงสินค้าบางตัวยังไม่มีการเข้าถึงลูกค้า และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นต้น ดังน้ันผู้ประกอบการ

ควรที่จะเน้นด้านน้ีเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงของสินค้า ท าให้ธุรกิจร้านค้าของผู้ประกอบการน่าสนใจและ

สามารถเข้าถึงรสนิยม หรือ ความชอบของทั้ง 2 สัญชาติได้อย่างดี และตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างดี 
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2. จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซ้ือสินค้าในวันที่ไม่แน่นอนมากที่สุด ดังน้ัน

ผู้ประกอบการควรจะจัดเตรียมสนิค้ามาน าเสนอขายให้สนิค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

3. จากการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเลือกซ้ืออาหารมากที่สุด 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการสดใหม่ของสินค้า และสุขอนามัยในอาหารด้วยเช่นกันและส่วน

ใหญ่นิยมร้านค้าปลีกอนัเนื่องมาจากซ้ือเป็นอาหาร 

4. จากการศึกษาพบว่า ประเภทของสินค้าที่ลูกค้าซ้ือเป็นส่วนใหญ่คือ อาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมสินค้าประเภทน้ีให้มากกว่าสินค้า

ประเภทอื่นๆ  

5. จากการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมรถส่วนบุคคลมาซ้ือของ ดังน้ันผู้ประกอบการควรมี

ที่จอดรถให้เพียงพอ และสะดวกในการจอดรถเช่นกนั 
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